
 

 

 
 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR – SC 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 02/2020 

ERRATA 02 

 

A Comissão do Processo Seletivo, nomeada pelo Decreto Municipal n.º 8.977 de 09 de outubro de 2020, 

torna pública a Errata 02 ao Edital. 

 

ONDE SE LÊ: 

(...) 

5.2. Realização das Provas 

5.2.1. As provas escritas serão realizadas no dia 06 de dezembro de 2020 às 9 horas e terão a duração 

de 02h (duas horas). 

5.2.2. O local da realização das provas constará do cartão de confirmação de inscrição a ser 

acessado via Internet, a partir de 30 de novembro, no site do IBAM (www.ibam-concursos.org.br), no 

link Área do Candidato ou no link Documentação do Concurso. 

(...) 

5.3.7. Na entrada do local de prova haverá aferição de temperatura corporal dos candidatos, através de 

termômetros infravermelhos ou outro instrumento correlato.  O candidato que apresentar temperatura 

superior a 37,8°C, não poderá realizar a prova e deverá deixar o local de prova. 

 

LEIA-SE: 

(...) 

5.2. Realização das Provas 

5.2.1. As provas escritas serão realizadas no dia 19 de setembro de 2021 às 9 horas e terão a duração 

de 02h (duas horas). 

5.2.2. O local da realização das provas constará do cartão de confirmação de inscrição a ser 

acessado via Internet, a partir de 01 de setembro de 2021, no site do IBAM (www.ibam-

concursos.org.br), no link Área do Candidato ou no link Documentação do Concurso. 

(...) 

5.3.7. Na entrada do local de prova haverá aferição de temperatura corporal dos candidatos, através de 

termômetros infravermelhos ou outro instrumento correlato.  O candidato que apresentar temperatura 

superior a 37,8°C, será conduzido à uma sala especial e realizará a prova em separado dos demais 

candidatos, com a devida fiscalização. 

 

Permanecem inalterados os demais cargos e itens do edital. 

 

Caçador, 28 de junho de 2021. 
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